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Statsrådets förordning
om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna 

av myndigheters planer och program

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndighe-

ters planer och program (347/2005) 1 §, sådan den lyder i förordningarna 199/2016 och
981/2021, som följer:

1 §

Planer och program som förutsätter en miljöbedömning

Planer och program som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om bedömning av miljö-
konsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) är, utöver det som före-
skrivs särskilt

1) de riksomfattande mål för områdesanvändningen som avses i 22 § i markanvänd-
nings- och bygglagen (132/1999),

2) den riksomfattande avfallsplan som avses i 87 § i avfallslagen (646/2011),
3) naturskyddsprogram som avses i 8 § i naturvårdslagen (1096/1996),
4) det landskapsprogram som avses i 25 § i lagen om utveckling av regionerna och ge-

nomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021), det regio-
nal- och strukturpolitiska program som medfinansieras av Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden och Fonden för en rättvis omställning och som av-
ses i 29 § i den lagen och den plan för hållbar stadsutveckling som avses i 30 § i den lagen,

5) den trafiksystemplan för Helsingforsregionen som ska göras upp enligt den skyldig-
het att planera trafiksystemet och kollektivtrafiken som följer av 3 § i lagen om samarbete
inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen
(829/2009),

6) planer för hantering av översvämningsrisker som avses i 10 § i lagen om hantering
av översvämningsrisker (620/2010),

7) Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden
2021–2027 som avses i lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
(997/2021),

8) den strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i 4 § 1 punk-
ten i lagen om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspoliti-
ken (1324/2022),

9) åtgärdsprogram som avses i artikel 5 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att
vatten förorenas av nitrater från jordbruket, som genomförts genom statsrådets förordning
om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodlingen (1250/2014),

10) den riksomfattande trafiksystemplan som avses i 15 b § i lagen om trafiksystem
och landsvägar (503/2005),
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11) det nationella program för kärnavfallshantering som avses i 27 b § i kärnenergila-
gen (990/1987),

12) den förvaltningsplan som avses i 11 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsför-
valtningen (1299/2004) och den havsförvaltningsplan som avses i 26 b § i den lagen.

Vidare förutsätter även andra än i 1 mom. förtecknade planer och program som en myn-
dighet ansvarar för och som baserar sig på en lag, förordning eller administrativ bestäm-
melse en miljöbedömning, om de uppfyller de förutsättningar för fullgörande av skyldig-
heten att göra en miljöbedömning som nämns i 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om bedöm-
ning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program.

————
Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2023.

Helsingfors den 26.1.2023

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo
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